3) Prezentacja Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011
(załącznik nr 4) i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat Planu działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 (załącznik nr 5);
4) Prezentacja założeń i zakresu zadań Grupy tematycznej ds. podejścia Leader (załącznik
nr 6) i podjęcie uchwały w sprawie powołania grupy tematycznej ds. podejścia Leader,
określenia składu i zakresu działania grupy tematycznej (załącznik nr 7);
5) Podział środków w ramach III schematu pomocy technicznej PROW 2007-2013
(załącznik nr 8)
6) Propozycja członka Grupy Roboczej dotycząca zmiany składu Grupy Roboczej
ds. KSOW (załącznik nr 9);
7) Prezentacja projektu flagowego „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w ramach
Planu działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Ponadto, Prowadząca posiedzenie poinformowała członków Grupy Roboczej o prowadzeniu
zapisu elektronicznego z przebiegu posiedzenia oraz o tym, że Przewodniczący Grupy
zaprosił do udziału w drugim posiedzeniu Grupy Roboczej dwie osoby: Panią Krystynę
Ziejewską, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych oraz Pana dr Wacława
Idziaka z Politechniki Koszalińskiej. Zaproszone osoby nie otrzymały statusu członków
Grupy Roboczej.
Ad. 1.
Pierwszym punktem porządku obrad było przedstawienie stanu realizacji bieżących zadań
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia
Grupy Roboczej w dniu 30 czerwca 2009 r. Informacje te przedstawił Pan Paweł Pacek,
Sekretarz Grupy Roboczej, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zostały poruszone kwestie dotyczące harmonogramu prac nad Planem działania KSOW
na lata 2010-2011, spotkania informacyjno-koordynacyjnego z sekretariatami regionalnymi
które odbyło się w dniach 5-6 listopada 2009 r. w Kielcach, stanu prac nad utworzeniem
i uruchomieniem portalu internetowego KSOW (www.ksow.pl), powołania 5 grup
tematycznych przez Grupę Roboczą ds. KSOW.
Ad. 2.
Drugim punktem porządku obrad było przedstawienie prezentacji dotyczącej zmian
w Planie działania KSOW na lata 2008-2009. Informacje te przedstawił zastępca
przedstawiciela Sekretariatu Centralnego KSOW, Pan Robert Jakubik. Zakres prezentacji
obejmował informacje dotyczące podstawy prawnej dokonania zmian w Planie działania
KSOW na lata 2008-2009 oraz prezentacji zmian zgłoszonych przez następujące sekretariaty
regionalne województwa: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego,
opolskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Dokonanie zmian było możliwe na podstawie
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
krajowej sieci obszarów wiejskich. Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia można było dokonać
zmian tylko w zakresie indykatywnego budżetu.
Nie zgłoszono żadnych uwag do zaprezentowanego materiału.
W wyniku głosowania nad podjęciem uchwały nr 4 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
wyrażenia opinii na temat Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 20082009 (załącznik nr 7) członkowie Grupy Roboczej jednogłośnie przyjęli uchwałę.
2

Decyzją Grupy Roboczej ds. KSOW zostały pozytywnie zaopiniowane zmiany w Planie
działania KSOW na lata 2008-2009.
Ad. 3.
Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie opracowanego przez Sekretariat
Centralny KSOW Planu działania KSOW na lata 2010-2011. Informacje te przedstawił Pan
Przemysław Saltarski, przedstawiciel Sekretariatu Centralnego KSOW, Naczelnik Wydziału –
Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zakres prezentacji obejmował
informacje dotyczące podstaw prawnych do opracowania ww. Planu działania, harmonogram
prac nad Planem działania, struktura Planu działania, cele (priorytety) w latach 2010-2011,
działania realizowane w ramach Planu działania, przykłady działań szczegółowych
zaplanowanych do realizacji i budżet. Ponadto, zostały wymienione podmioty, których
propozycje projektów zgłoszone do części opracowanej przez Sekretariat Centralny KSOW
w ramach Planu działania KSOW na lata 2010-2011 zostały uwzględnione. Były to: Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW),
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polska
Izba Rozwoju Produktu Regionalnego i Lokalnego, Fundacja Rozwoju KUL, Akademia
Rozwoju Filantropii, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego i Związek Młodzieży Wiejskiej.
Po zakończonej prezentacji przedstawiciel sekretariatu regionalnego KSOW woj. łódzkiego,
Pani Anna Rzeźnik-Osuwniak, zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie zmian w części
Planu działania KSOW na lata 2010-2011 dotyczącej województwa łódzkiego
w następujących działaniach:
1) W działaniu „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat”
wykreśleniu ulega pozycja „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”
i zastąpiona zostaje zapisem „Organizacja konkursów”, przy czym zwiększa się również
budżet tego działania z kwoty 30 000,00 zł na 130 000,00 zł.
2) W działaniu „Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja
wymiany doświadczeń i know-how” zwiększeniu ulega kwota przeznaczona na realizację
działań:
¾ „Współorganizacja i udział w targach, wystawach, pokazach, kiermaszach z zakresu
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” z kwoty 480 000,00 zł na 580 000,00 zł;
¾ „Programy telewizyjne i radiowe o zasięgu regionalnym” z kwoty 140 000,00 zł na
kwotę 200 000,00 zł.
Pani Anna Rzeźnik-Osuwniak uzasadniła, iż powyższe zmiany spowodowane są potrzebą
uwzględnienia propozycji partnerów KSOW, jakie zostały zgłoszone w ostatnim czasie przez
partnerów KSOW, już po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego Planu
działania KSOW na lata 2010-2011.
Do przedstawionych zmian nie było uwag. Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione
w załączniku do uchwały nr 5.
Przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Dorota Mościcka-Bąk
zasygnalizowała, iż do chwili obecnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie
odpowiedziało na pismo z dnia 22 września 2009 r. przekazujące uwagi do priorytetów
realizowanych w latach 2010-2011. Ponadto, zwróciła uwagę, że do dnia 24 listopada 2009 r.
tj. do dnia przeprowadzenia drugiego posiedzenia Grupy roboczej, do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów nie wpłynął projekt protokołu z pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej.
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Sekretarz Grupy Pan Paweł Pacek odpowiedział, że w chwili obecnej nie jest w stanie
odpowiedzieć, czy takie pismo wpłynęło do resortu rolnictwa. Obiecał, że sprawa zostanie
wyjaśniona, a odpowiedź na pismo przekazana w możliwie jak najszybszym terminie.
Ponadto, zobowiązał się do umieszczenia w porządku obrad kolejnego posiedzenia Grupy
Roboczej kwestii dotyczącej uwagi zgłoszonej przez Pana Michała Boniego, Ministra Członka
Rady Ministrów pismem z dnia 22 września 2009 r., odnoszącej się do priorytetów KSOW.
Odnośnie protokołu z I posiedzenia Grupy Roboczej, Pan Paweł Pacek poinformował, iż jest
on dostępny na stronie internetowej MRiRW w zakładce Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich/Grupa Robocza ds. KSOW.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego województwa pomorskiego Pani Justyna Durzyńska
skierowała pytanie, od jakiej daty należy liczyć obowiązywanie Planu działania KSOW
na lata 2010-2011.
Sekretarz Grupy Pan Paweł Pacek odpowiedział, że formalnie terminem obowiązującym jest
data zatwierdzenia Planu działania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego województwa zachodniopomorskiego Pan Łukasz
Myśliwiec zadał pytanie dotyczące Planu działania KSOW na lata 2008-2009: „co się stanie
w przypadku, gdy środki zaplanowane na realizację Planu działania KSOW na lata 2008-2009
nie zostaną w pełni wykorzystane?”.
Sekretarz Grupy Pan Paweł Pacek odpowiedział, że środki niewykorzystane przechodzą
na kolejny okres.
Przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego Pan Krzysztof Mościcki zwrócił uwagę,
że wśród zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach działania 3.2. „Przeniesienie
dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i knowhow” nie ma przykładów projektów, które miałyby na celu przedstawiać „innowacyjność”
i „know-how”, a także „nowych technologii informatycznych”. W związku z tym, wyraził
obawę czy cele zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania KSOW na lata 20102011 zostaną ostatecznie osiągnięte. W podsumowaniu, podkreślił, że dosyć schematycznie
poszczególne sekretariaty regionalne podeszły do tworzenia Planu działania i ich konsultacji.
Sekretarz Grupy Pan Paweł Pacek odniósł się do przedstawionych zastrzeżeń. Przedstawił,
że Centrum Doradztwa Rolniczego zgłosiło do Sekretariatu Centralnego KSOW propozycję
projektów, które dotyczyły nowych technologii informatycznych i zostały one uwzględnione
w Planie działania. Odnośnie trybu konsultacji, Pan Paweł Pacek poinformował, iż ta kwestia
była omawiana na spotkaniu w Kielcach. Jego zdaniem sekretariaty regionalne dobrze
skonsultowały swoje regionalne części Planu działania.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego województwa podkarpackiego Pan Mariusz Bednarz
odniósł się do przedstawionych zastrzeżeń przedstawiciela Centrum Doradztwa Rolniczego.
Pan Bednarz zwrócił przede wszystkim uwagę na kwestię zamówień publicznych,
podkreślając fakt, iż z nie każdym partnerem w ramach KSOW można łatwo współpracować.
Ponadto podkreślił, iż każdy sekretariat regionalny KSOW w uchwale Zarządu Województwa
przyjmującej Plan działania ma następujący zapis: „Plan działania będzie zrealizowany pod
warunkiem uzyskania wyprzedzającego dofinansowania, w tym również na podatek VAT”.
Dodatkowo przedstawiciel Sekretariatu Centralnego KSOW Pan Przemysław Saltarski,
odniósł się do przedstawionych zastrzeżeń przedstawiciela Centrum Doradztwa Rolniczego
podkreślając, iż konsultacje dotyczące Planu działania KSOW na lata 2010-2011 były
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szerokie. Ponadto podkreślił, iż Plan działania w dniu 19 listopada 2009 r. został
zamieszczony na stronie www.minrol.gov.pl w zakładce PROW 2007-2013/Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich/Plan działania w celu konsultacji. Uwagi do tego dokumentu można
było zgłaszać do godz. 12.00 w dniu 23 listopada 2009 r. Poza tym, w dniu 8 września 2009 r.
zostało zorganizowane w MRiRW spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych
i sekretariatów regionalnych KSOW. Celem spotkania było m.in. omówienie możliwości
wzajemnej współpracy w ramach KSOW. Plan działania był również przedmiotem obrad
podczas dwudniowego spotkania z sekretariatami regionalnymi KSOW, które odbyło się w
dniach
5-6 listopada 2009 r. w Kielcach. W trakcie tego spotkania zostały szczegółowo omówione
Plany działania opracowane przez poszczególne województwa, jak również Plan działania
sporządzony przez Sekretariat Centralny KSOW.
W wyniku głosowania nad podjęciem uchwały nr 5 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
wyrażenia opinii na temat Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 20102011 (załącznik nr 8): 3 „osoby wstrzymały się od głosu”, pozostałe osoby były „za”.
Decyzją Grupy Roboczej ds. KSOW został pozytywnie zaopiniowany Plan działania KSOW
na lata 2010-2011.
Ad. 4.
Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie założeń i zakresu działania grupy
tematycznej ds. podejścia Leader. Informacje te przedstawiła Pani Joanna Gierulska,
Naczelnik Wydziału Leader w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres
prezentacji obejmował informacje dotyczące podejścia Leader, zadania grupy tematycznej,
skład grupy tematycznej.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego KSOW woj. pomorskiego Pani Justyna Durzyńska
zadała następujące pytanie: „czy szkolenia dla LGD i funkcjonowanie grupy tematycznej
ds. podejścia Leader finansuje tylko Sekretariat Centralny?”.
Pani Joanna Gierulska wyjaśniła, że każdy sekretariat regionalny KSOW w swojej części
Planu działania ma zaplanowane szkolenia, które będzie realizował. W przypadku
finansowania grupy tematycznej ds. podejścia Leader, koszty ponosi Sekretariat Centralny
w ramach środków przeznaczonych na utworzenie i funkcjonowanie struktury KSOW.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego KSOW woj. świętokrzyskiego Pani Mirosława
Mochocka odniosła się do punktu z prezentacji dotyczącego realizacji projektów w ramach
KSOW przez LGD i stwierdziła, że LGD a także inni partnerzy nie mogą bezpośrednio
realizować dużych projektów w ramach KSOW. Każda forma realizacji jest ściśle związana
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym, powstała propozycja aby
w ramach KSOW wprowadzić formę konkursów.
Sekretarz Grupy Pan Paweł Pacek odpowiedział, że poruszona kwestia znajdzie
odzwierciedlenie w nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.
Przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Pan Krzysztof Mościcki i Fundacji
Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) Pan Krzysztof Janiak opowiedzieli się
za poszerzeniem grupy tematycznej i zdeklarowali chęć uczestnictwa swoich przedstawicieli
w pracach ww. podgrupy tematycznej.
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W wyniku głosowania dotyczącego poszerzenia składu grupy tematycznej o przedstawicieli
CDR i FAPA, „za” były 4 osoby, pozostali członkowie wstrzymali się od głosu. Decyzją
Grupy Roboczej ds. KSOW skład grupy tematycznej nie został rozszerzony.
Pani Joanna Gierulska, zaproponowała aby w regulaminie funkcjonowania tej grupy
tematycznej znalazł się zapis mówiący o możliwości zapraszania przez Przewodniczącego
grupy innych osób.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego KSOW woj. śląskiego Pan Robert Karpeta, zgłosił
poprawkę aby w pkt. 2 „Określanie priorytetów do realizacji w ramach Planów działania
KSOW” zakresu działania grupy tematycznej dodać wyrażenie „propozycji priorytetów”.
Uwaga została uwzględniona.
Przedstawiciel Lokalnych Grup Działania Pan Krzysztof Kwatera, zaproponował aby
w składzie grupy tematycznej ds. podejścia Leader dodać dodatkowego zastępcę (vacat),
który będzie wybierany spośród przedstawicieli LGD.
Uwaga została uwzględniona.
W wyniku głosowania nad podjęciem uchwały nr 6 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
powołania grupy tematycznej do spraw podejścia Leader, określenia składu i zakresu
działania grupy tematycznej (załącznik nr 9): 1 „osoba była przeciw”, 1 „osoba wstrzymała
się od głosu”, pozostałe osoby były „za”.
Decyzją Grupy Roboczej ds. KSOW została powołana grupa tematyczna ds. podejścia Leader
w proponowanym składzie i zakresie działania.
Ad. 5.
Kolejnym punktem porządku obrad było omówienie podziału środków w ramach III
Schematu pomocy technicznej PROW 2007-2013. Informacje te przedstawiła Pani Barbara
Ślusarska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Pomocą Techniczną, Biura Pomocy Technicznej.
Zakres prezentacji obejmował podział środków w ramach PROW 2007-2013, dotychczasowy
umowny podział środków w ramach III Schematu pomocy technicznej, założenia dotyczące
nowego formalnego podziału środków w drodze rozporządzenia.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego KSOW Pani Justyna Durzyńska zadała pytanie, jak
wygląda kwestia kwalifikowalności VATu w ramach KSOW.
Sekretarz Grupy Pan Paweł Pacek podkreślił, iż MRiRW robi wszystko aby rozwiązać ten
problem. Zwrócił jednak uwagę, iż rozwiązanie ww. problemu znajduje się w zakresie
kompetencji Ministra Finansów. Ponadto przychylił się do propozycji Pani Mirosławy
Mochockiej przedstawiciela sekretariatu regionalnego KSOW w woj. świętokrzyskim, aby
Grupa Robocza ds. KSOW wystosowała wspólne stanowisko w sprawie VATu do Ministra
Finansów.
Pan Przemysław Saltarski zaproponował przygotowanie stanowiska Grupy Roboczej ds.
KSOW do dnia 5 grudnia 2009 r.
Propozycja została przyjęta.
Ad. 6.
Kolejnym punktem porządku obrad była prezentacja członka Grupy Roboczej dotycząca
zmiany składu Grupy Roboczej ds. KSOW. Informacje te przedstawił Pan Krzysztof Kwatera,
przedstawiciel Lokalnych Grup Działania. Zakres prezentacji obejmował strukturę
Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, skład Grupy Roboczej ds. KSOW,
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proponowany skład wojewódzkiej grupy roboczej ds. KSOW, proponowany skład krajowej
grupy roboczej ds. KSOW.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego KSOW woj. świętokrzyskiego Pani Mirosława
Mochocka odniosła się do przedstawionej propozycji Pana K. Kwatery. Zwróciła uwagę, iż na
poziomie regionalnym nieformalnych grup jest dużo (np. Leader’a). Ponadto, aby dopuścić
możliwość stworzenia wojewódzkich grup roboczych ds. KSOW na poziomie województw,
wymaga to zmiany przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich. Poza tym, ze względu na dużą liczbę
partnerów KSOW będzie problem z wyborem reprezentatywnych przedstawicieli do udziału
w pracach grupy roboczej.
Ad. 7.
Kolejnym punktem porządku obrad była prezentacja dotycząca projektu flagowego w ramach
Planu działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, gdzie Polska i Szwecja są
leaderem tego projektu. Projekt ten ma być realizowany przez Krajowe Sieci Obszarów
Wiejskich. Informacje na ten temat przedstawiła Pani Maria Szemplińska, Główny Specjalista
w Departamencie Programowania i Analiz w MRiRW.
Po wyczerpaniu punktów w porządku obrad Prowadząca posiedzenie Grupy Roboczej
ds. KSOW podsumowała spotkanie i podziękowała wszystkim obecnym członkom Grupy
Roboczej za udział w posiedzeniu i konstruktywną dyskusję.
Załączniki do protokołu
1) Lista obecności uczestników II posiedzenia Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w dniu 24 listopada 2009 r. (wersja pdf);
2) Prezentacja zmian w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2008-2009;
3) Uchwała Nr 4 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia
24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w Planie działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008-2009;
4) Prezentacja Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011;
5) Uchwała Nr 5 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia
24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat Planu działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011;
6) Prezentacja założeń i zakresu zadań Grupy tematycznej ds. podejścia Leader;
7) Uchwała Nr 6 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia
24 listopada 2009 r. w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw podejścia Leader,
określenia składu i zakresu działania grupy tematycznej.
8) Podział środków w ramach III schematu pomocy technicznej PROW 2007-2013;
9) Propozycja członka Grupy Roboczej dotycząca zmiany składu Grupy Roboczej
ds. KSOW.
Protokół sporządził: Robert Jakubik
Sekretarz Grupy Roboczej: Paweł Pacek
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